
NÓRÁP  KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8591 Nóráp Kossuth u 48.  
 
Szám: 9-8/2011. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Nóráp  Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. szeptember 5-én     
18.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. 
  
Az ülés  helye: Polgármesteri Hivatal     
                         Nóráp Kossuth utca 48. 
 
Jelen vannak: Stankovics Ferenc polgármester 
                         Pintér Sándorné  alpolgármester 
      Antalné Ihász Mária képviselő 
                         Englert Zoltán képviselő 
                         Molnár József képviselő (5 fő) 
          
Tanácskozási  joggal részt vett: Kissné Szántó Mária körjegyző 
 
Stankovics Ferenc polgármester   köszöntötte a testület tagjait. Megállapította, 
hogy az 5 fő képviselőből 5 fő jelen  van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
 
Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, 
a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek. 
 
Napirend:  

1.) Szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. 
2.) Vegyes ügyek   
   
 

       Napirend tárgyalása: 
 

1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása  
     Előadó: Stankovics Ferenc  polgármester   

 
Stankovics Ferenc  polgármester   megállapította, hogy a rendelettervezet 
anyagát a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Szóbeli előterjesztésben 
elmondta, hogy az augusztusi ülésen hozott 9/2011. (VIII.17.) önkormányzati 
rendelet törvénysértő, rendelkezései nem felelnek meg az 1993. évi III. törvény 
szabályainak.  
Javasolta a rendelettervezet  elfogadását.  
 
Molnár József képviselő: Megkérdezte, hogy aki eddig részesült 
gázártámogatásban automatikusan kapja-e a lakásfenntartási támogatást, vagy 
igényelni kell?  
 



Stankovics Ferenc polgármester: Válaszként elmondta, hogy igényelni kell, 
kérelem nyomtatvány az önkormányzatnál rendelkezésre áll. 
 
Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következőt rendeli el:  
 

Nóráp  község Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2011. (IX.06. ) önkormányzati  rendelete 

Az egyes  szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
10/2004.(VI.07) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet és egységes szerkezete   a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 

2. Vegyes ügyek.  
 
Stankovics Ferenc  polgármester    tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
beiskolázási segélyek kifizetése megtörtént, a Falunapi rendezvény rendben 
lezajlott. 
A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndijak második részét augusztus 31-ig 
átutalták.  
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy az első lakáshoz jutók támogatására 
vonatkozó helyi rendeletet vizsgálják felül,véleménye szerint szigorúbb feltételeket 
kellene szabni a juttatáshoz, pl. legalább egy éve helyi lakos legyen a kérelmező. 
A rendelet felülvizsgálatát 2012.januárig célszerű lenne elvégezni, a tervezetet 
kidolgozzák, s a testület elé terjesztik.  
 
Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testület nyilvános  ülését  19.00 
órakor bezárta.    

k.m.f. 
 
 
                      Stankovics Ferenc                                            Kissné Szántó Mária  
                      polgármester                                                     körjegyző 
 
 
 
 


